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 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 16.06.2021 

Uznesenie č. 6/2021 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora – zákonnosť v postupe Obce 

Cerová pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda podľa § 4 ods. 3 písm. m) 

a ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ďalej OZ konštatuje, že upozornenie prokurátora je dôvodné a prijme VZN, ktorým 

ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda s pôsobnosťou na území Obce Cerová. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 7/2021 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda bez 

výhrad a pripomienok.     

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnú účtu za 

rok 2020. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtu obce v sume 23 781,57 €. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 10/2021 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce pre rok 2021 s dodatkom: 

Bežné výdavky kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 09612, ekonomická klasifikácia 635006 – 

oprava učební  - 2 000,- € 

Kapitálové výdavky kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 09612, ekonomická klasifikácia 717002 

– zriadenie učebne ZŠ - 2500,- € (pozn. úprava po zmene znamená, že na zriadenie učebne bolo 

vyčlenených 5 000,- €) 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 11/2021 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru k dostavbe nájomného bytového domu 

Cerová – 27 b.j., vo výške cca. 200 000,- €, ďalej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce o možnosti financovania čerpania úveru, kde hlavný kontrolór súhlasí s týmto čerpaním 

a zároveň informuje, že obec neprekračuje stanovené limity, ktoré by bránili k prípadnému 
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čerpaniu úveru k dostavbe. OZ poveruje starostu obce k právnym krokom získania a čerpania 

úveru pre potreby dostavby Bytového domu Cerová – 27 b.j.   

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 12/2021 

      Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť žiadateľa Ing. Jozefa Ajpeka o kúpu parcely č. 1749/1, 

registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové.  

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 13/2021 

     Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na odpredaj časti parcely č. 174/1, registra C KN, 

k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľom Jaroslavovi Oravcovi a Jarmile Oravcovej, bytom Cerová 187 

o výmere cca. 21 m2. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 


